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1. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ 

 КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

 

 

Контрольна робота складається з  завдань по десяти темах 

дисципліни „Хімія”. Номери варіантів завдань відповідають 
останній цифрі залікової книжки студента. 

Перед виконанням контрольної роботи необхідно вивчити 

відповідні розділи курсу, користуючись рекомендованими 

підручниками та посібниками. 

Особливу увагу необхідно звернути на посібник „Хімія. 
Інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення для 
студентів за напрямом підготовки „Водні ресурси””, в якому є 
теорія до кожної теми і приклади розв’язування завдань. При 

виконанні контрольної роботи рекомендується користуватись 
таблицями з додатків. 

Контрольну роботу необхідно виконати в зошиті з полями, 

обов’язково писати умови і давати пояснення до кожного 

виконаного завдання, а потім надіслати на кафедру хімії та фізики.  

Якщо контрольна робота не зарахована, невірно виконані завдання 
треба виконати в тому ж зошиті повторно, врахувавши зауваження 
рецензента, і представити знову на рецензію.  

Студент допускається до іспиту за умови наявності зарахованої 
контрольної роботи. 

За всі правильні відповіді передбачається оцінка 30 балів. 

Завдання контрольної роботи можуть бути використані при 

перевірці знань студентів денної форми навчання під час захисту 

лабораторних робіт при вивченні дисципліни „Хімія”. 
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2. ЗАВДАННЯ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ 
РОБОТИ 

 

ТЕМА 1. „ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ І ЗАКОНИ ХІМІЇ” 

 

1.1. Визначення молекулярних мас газоподібних речовин 

 

Завдання 1. 

Деякий газ масою 5,6 г займає об'єм 4,84 л при температурі 17
0
 С 

і тиску 0,997 
.
 10

5
 Па. Обчислити відносну молекулярну масу цього 

газу. 

 

Завдання 2. 

Маса газу об'ємом 5,0 л (н.у.) дорівнює 9,8 г. Визначити відносну 

молекулярну масу цього газу. 

 

Завдання 3. 

Густина пари деякої органічної речовини за азотом дорівнює 
1,65. Визначити її молярну і відносну молекулярну маси. 

 

Завдання 4. 

Визначити відносну молекулярну масу органічної речовини, 

якщо вона масою 1,3 г в пароподібному стані займає об’єм 0,6 л при 

87
0
 С і тиску 0,83 

.
 10

5
 Па? 

 

Завдання 5. 

Маса 1 л азоту за нормальних умов дорівнює 1,251 г. Обчислити 

молярну масу газу та його густину за воднем. 

 

Завдання 6. 

Густина газу за повітрям дорівнює 1,562. Обчислити молярну 

масу та масу 1 л цього газу за нормальних умов. 

 

 Завдання 7. 

Обчислити молярну масу та густину пари рідини за повітрям, 

якщо маса 456 мл пари при 102
0
 С і тиску 625 мм рт.ст. дорівнює 

1,45 г. 
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Завдання 8. 

При  температурі 78
0
 С і тиску 768 мм рт.ст. пара, одержана з 

1,23 г легкокиплячої рідини займає об’єм 475 мл. Обчислити 

молярну масу та густину пари рідини за повітрям. 

 

Завдання 9. 

Маса 87 мл пари при температурі 62
0
 С і тиску 1 атм дорівнює 

0,24 г. Обчислити молекулярну масу речовини. 

 

Завдання 10. 

Маса 85,5 мл пари метанолу при температурі 91
0
 С і тиску 768 

мм рт.ст. дорівнює 0,0925 г. Обчислити молекулярну масу 

метанолу. 

 

1.2. Еквівалент. Закон еквівалентів  

 

Завдання 1. 

Метал масою 3,006 г взаємодіє з сіркою масою 1,635 г. Молярна 
маса еквівалента Сульфуру М (1/2 S) дорівнює 16,03 г/моль. 
Обчислити молярну масу еквівалента металу. 

 

Завдання 2. 

Обчислити молярну масу еквівалента для елемента, що утворює 
з Бромом сполуку, в якій масова частка Брому складає 80%. 

 

Завдання 3. 

При розчиненні в кислоті металу масою 11,9 г виділився водень 

об’ємом 2,24 л (н.у.). Визначити молярну масу еквівалента металу. 

 

Завдання 4. 

На відновлення оксиду металу масою 1,8 г витрачено водень 
об’ємом 833 мл (н.у.). Обчислити молярну масу еквівалента металу. 

 

Завдання 5. 

Для розчинення металу масою 16,86 г витрачена сульфатна 
кислота масою 14,7 г. Обчислити молярну масу еквівалента металу. 
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Завдання 6. 

Визначити молярну масу еквівалента ортофосфатної кислоти 

Н3РО4 в реакціях з NaOH, в результаті яких утворюється NaH2PO4, 

Na2HPO4 або Na3PO4. 

 

 Завдання 7. 

Визначити молярну масу еквівалента ферум (ІІІ) гідроксиду 

Fe(OH)3 в реакціях з H2SO4, в результаті яких утворюється 
[Fe(OH)2]2SO4, FeOHSO4 або Fe2(SO4)3. 

 

Завдання 8. 

Визначити молярну масу еквівалента  купрум (ІІ) гідроксиду 

Cu(OH)2 в реакціях з хлоридною кислотою НСl, в результаті яких 

утворюється CuOHCl aбо CuCl2. 

 

Завдання 9. 

Визначити молярну масу еквівалента сульфатної кислоти H2SO4 

в реакціях з калій гідроксидом КОН, в результаті яких утворюється 

KHSO4 aбо K2SO4. 

Завдання 10. 

Визначити молярну масу еквівалента алюміній гідроксиду 

Al(OH)3 в реакціях з нітратною кислотою HNO3, в результаті яких 

утворюється Al(OH)2NO3, AlOH(NO3)2 aбо Al(NO3)3 . 

 

 

ТЕМА 2.  „КЛАСИФІКАЦІЯ ТА НОМЕНКЛАТУРА 

ХІМІЧНИХ СПОЛУК” 

 

Завдання 1. 

Назвати основні оксиди, які безпосередньо взаємодіють з водою. 

Написати рівняння відповідних реакцій. 

 

Завдання 2. 

Які за характером оксиди утворюють метали побічних підгруп 

періодичної системи Д.Менделєєва в різних ступенях окиснення? 

Показати це на прикладі оксидів Хрому: CrO, Cr2O3, CrO3. 
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Завдання 3. 

Якими реакціями можна встановити характер кожного з 
наступних оксидів: Rb2O, P2O5, SO3, BaO, CuO, Al2О3? 

 

Завдання 4. 

Чи можлива взаємодія між оксидами: Li2O і N2O5; MgO і Cr2O3; 

Na2O і BeO; K2O і ZnO; BaO і MnO? Написати рівняння можливих 

реакцій. 

 

Завдання 5. 

Які сполуки утворюються з кислот HNO3, HNO2, H3PO3, H3PO4, 

H3AsO4 при термічному розкладанні і дії водовіднімаючих засобів? 

 

Завдання 6. 

Які з перелічених речовин реагують з натрій гідроксидом NaOH: 

HNO2, CaO, CO2, CuSO4, P2O5? Скласти рівняння реакцій і назвати 

продукти реакції. 
 Завдання 7. 

Скласти формули нормальних і кислих солей Калію та Магнію, 

утворених: а) сульфатною кислотою; б) ортофосфатною кислотою. 

Назвати ці солі. 
 

Завдання 8. 

Скласти рівняння реакцій між кислотами і основами, що 

призводять до утворення солей: NaNO3, NaHSO4, K2HPO4, K2S, 

Al2(SO4)3, CaHPO4. Назвати вихідні речовини і продукти реакції. 
 

Завдання 9. 

Які  з  наведених  гідроксидів  можуть  утворити  основні   солі: 
а) Cu(OH)2; б) А1(ОН)3; в) LiOH; г) Fe(OH)3; д) NAOH? Написати 

формули і назвати ці солі. 
 

Завдання 10. 

Написати рівняння реакцій, які відбуваються при здійсненні 
наведених нижче перетворень: цинк → цинк оксид → цинк сульфат 
→ цинк гідроксид → натрій тетрагідроксоцинкат. 
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ТЕМА 3. „БУДОВА АТОМА І ПЕРІОДИЧНИЙ ЗАКОН 

Д.МЕНДЕЛЄЄВА” 

 

Виразити електронними формулами і скласти енергетичні схеми 

електронної структури атомів з вказаними порядковими номерами 

та обґрунтувати подібність і різницю в їхніх властивостях. 

Визначити число протонів і нейтронів в атомних ядрах елементів. 

 

Завдання 1. 

Порядкові номери елементів 15 і 23. 

 

Завдання 2. 

Порядкові номери елементів 14 і 22. 

 

Завдання 3. 

Порядкові номери елементів 5 і 21. 

 

Завдання 4. 

Порядкові номери елементів 16 і 24. 

 

Завдання 5. 

Порядкові номери елементів 17 і 25. 

 

Завдання 6. 

Порядкові номери елементів 32 і 40. 

  

Завдання 7. 

Порядкові номери елементів 31 і 39. 

 

Завдання 8. 

Порядкові номери елементів 24 і 34. 

 

Завдання 9. 

Порядкові номери елементів 7 і 41. 

 

Завдання 10. 

Порядкові номери елементів 3 і 9. 
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ТЕМА 4. „ШВИДКІСТЬ ХІМІЧНИХ РЕАКЦІЙ. ХІМІЧНА 

РІВНОВАГА” 

  

Завдання 1. 

Як зміниться швидкість реакції  
4HCl (г.) + О2(г.) → 2С12 (г.) + 2Н2О (г.), 

якщо:   а) концентрацію   гідроген хлориду  НС1 збільшити  в  два  
рази; б) тиск збільшити в три рази? 

 

Завдання 2. 

Якими способами в системі  

2SO2 (г.) + О2 (г.)
→

←
2SO3 (г.); ∆Н

0
 < 0 

можна змістити рівновагу в бік більшого виходу SO3 при заданій 

концентрації SO2? 

 

Завдання 3. 

Концентрація NO і О2 в реакції  
2NO (г.) + О2 (г.) → 2NO2 (г.) 

відповідно дорівнювали 0,03 а 0,05 моль/л. Як зміниться швидкість 
реакції, якщо концентрацію О2 збільшити до 0,1, а NO2 – до 0,06 

моль/л? 

 

Завдання 4. 

Обчислити константу швидкості реакції 2А + В = С, якщо при 

концентраціях А і В, відповідно рівних 0,5 та 0,6 моль/л, її 
швидкість складає 0,018 моль/(л 

.  хв). 

 

Завдання 5. 

Як зміниться швидкість реакції  
4NO2 (г.) + О2 (г.) + 2Н2О (г.) → 4HNO3 (р.): 

а) при збільшенні тиску в два рази; б) при збільшенні концентрації 
NO2 в три рази? 

 

Завдання 6. 

Температурний коефіцієнт швидкості реакції дорівнює 3. В 

скільки разів збільшиться швидкість цієї реакції при підвищенні 
температури на 30

0
 С? 
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 Завдання 7. 

В скільки разів необхідно збільшити концентрацію водню в 

реакції синтезу амоняку  

N2 (г.) + 3Н2 (г.) → 2NH3 (г.), 
щоб збільшити швидкість реакції в 216 разів? Як зміниться 
швидкість цієї реакції при підвищенні тиску в 10 разів? 

 

Завдання 8. 

Як вплине на вихід хлору в системі  

4НС1 (г.) + О2 (г.) 
→

←
 2С12 (г.) + 2Н2О (р.); ∆Н298

0
= - 202,4 кДж: 

а) підвищення  температури;   б) зменшення   концентрації  кисню; 

в) збільшення об’єму реактора; г) введення каталізатора? Відповідь 
обгрунтувати. 

 

Завдання 9. 

Як зміниться швидкість прямої і зворотної реакції в системі  

2SO2 (г.) + О2 (г.) 
→

←
2SO3 (г.), 

якщо зменшити об’єм реактора в два рази? Чи вплине це на 
рівновагу в системі? 

 

Завдання 10. 

За яких умов рівновага системи  

4Fe (к.) +3О2 (г.) 
→

←
2Fe2О3 (к.) 

буде зміщуватись в бік розкладання ферум (ІІІ) оксиду? Відповідь 
обгрунтуйте. Як вплине на швидкість прямої реакції підвищення 
концентрації в два рази: а) Fe (к.); б) О2 (г.)? 

 

 

ТЕМА 5. „РОЗЧИНИ. СПОСОБИ ВИРАЖЕННЯ СКЛАДУ 

РОЗЧИНІВ” 

 

Завдання 1. 

Який об’єм води необхідний для розчинення калій нітрату масою 

8 г, якщо в приготованому розчині масова частка солі має складати 

1%? 
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Завдання 2. 

Яка масова частка розчину, приготованого з калій сульфату 

масою 10 г і води об’ємом 80 мл? 

 

Завдання 3. 

Обчислити об’єм води, яку необхідно додати до розчину масою 1 

кг, щоб зменшити масову частку розчиненої речовини з 50 до 10%. 

 

Завдання 4. 

Яка маса ортофосфатної кислоти Н3РО4 міститься в розчині 
об’ємом 0,5 л, якщо його молярна концентрація дорівнює 0,3 

моль/л; молярна концентрація еквівалента дорівнює 0,3 моль/л? 

 

Завдання 5. 

В  розчині об’ємом 250 мл міститься алюміній сульфат масою 

7,5 г. Обчислити молярну концентрацію та молярну концентрацію 

еквівалента для цього розчину. 

 

Завдання 6. 

В розчині об’ємом 2 л міститься натрій карбонат Na2СО3 масою 

21,2 г. Обчислити для цього розчину молярну концентрацію і 
молярну концентрацію еквівалента. 

 

 Завдання 7. 

Для вихідного розчину СЕ = 2 моль/л, а для одержаного з нього 

розчину об’ємом 500 мл та ж величина дорівнює 0,5 моль/л. Який 

був об’єм вихідного розчину? 

 

Завдання 8. 

Обчислити моляльну концентрацію розчину, приготованого з 
глюкози С6Н12О6 масою 9 г і води об’ємом 500 мл. Визначити для 
цього розчину мольну частку глюкози. 

 

Завдання 9. 

Яку масу сахарози С12Н22О11 необхідно взяти для приготування 

розчину масою 200 г, моляльна концентрація якого дорівнює 0,05 

моль/кг? 
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Завдання 10. 

Обчислити молярну концентрацію і молярну концентрацію 

еквівалента купрум (ІІ) сульфату в розчині (ρ=1,107 г/мл), 

одержаному з безводної солі масою 50 г і води об’ємом 450 мл. 

 

ТЕМА 6. „РЕАКЦІЇ В РОЗЧИНАХ ЕЛЕКТРОЛІТІВ” 
 

Завдання 1. 

Найбільш радикальним методом хімічної меліорації солонців-

солончаків  содового (Na2CO3) засолення є їх гіпсування – внесення 

СaSO4 
.
 2Н2О. Написати молекулярне, йонно-молекулярне і 

скорочене йонне рівняння цієї реакції. 
 

Завдання 2. 

При внесенні в грунт розчинного у воді амоній гідрогенфосфату 

при його взаємодії з кальцій гідрогенкарбонатом гідрогенфосфат-
йони переходять з ґрунтового розчину в тверду фазу грунту в 

результаті утворення малорозчинної сполуки кальцій фосфату. 

Виразити цей процес рівнянням реакції в молекулярній та в йонно-

молекулярній формі. 
 

Завдання 3. 

Складне азотно-фосфорне добриво – нітроамофос, яке 
складається з амоній нітрату і амоній дигідрогенфосфату, 

одержують при нейтралізації нітратної і фосфатної кислоти 

амоняком. Написати рівняння реакцій в молекулярній та в йонно-

молекулярній формі. 
 

Завдання 4. 

Для меліорації грунтів содового (Na2СО3) засолення 
використовують сульфатну кислоту. Написати рівняння реакції в 

молекулярній та в йонно-молекулярній формі. 
 

Завдання 5. 

В солонцевих грунтах з лужною реакцією є можливим 

закріплення фосфат-йону при внесенні в них гіпсу СаSO4 
. 
 2Н2О. 

Зобразити цей процес рівнянням реакції в йонно-молекулярній 

формі. 
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Завдання 6. 

Написати в молекулярній та в йонно-молекулярній формі 
рівняння реакцій взаємодії між водними розчинами наступних 

речовин: а) FeCl2 та КОН; б) Pb(СН3СОО)2 та Nа2S; в) Zn(NO3)2 та 
КОН (надлишок). 

 

 Завдання 7. 

Скласти молекулярні та повні йонно-молекулярні рівняння 
реакцій, які виражаються наступними скороченими йонно-

молекулярними рівняннями:  

Fe
3+

 + 3OH
-
 = Fe(OH)3↓; 

H
+
 + OH

- 
= H2O; 

2H
+
 + S

2-
 = H2S↑. 

 

Завдання 8. 

Написати в молекулярній та в йонно-молекулярній формі 
рівняння реакцій нейтралізації: 

НС1 + Ва(ОН)2; 

Fe(OH)3 + HNO3; 

H2S + NH4ОН. 

 

Завдання 9. 

Написати в молекулярній та в йонно-молекулярній формі 
рівняння реакцій, які призводять до утворення малодисоційованих 

сполук:  

Na2S + H2SO4; 

FeS + HCl; 

NH4Cl + Ca(OH)2. 

 

Завдання 10. 

Скласти молекулярні та повні йонно-молекулярні рівняння 
реакцій, які виражаються наступними скороченими йонно-

молекулярними рівняннями:  

NO2
-
 + H

+ 
= HNO2; 

Al
3
 + 3OH

-
 = Al(OH)3↓; 

Ba
2+

 + SO4
2-

 = BaSO4↓. 
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ТЕМА 7. „ ЙОННИЙ ДОБУТОК ВОДИ. ВОДНЕВИЙ 

ПОКАЗНИК” 

 

Завдання 1. 

З метою меліорації провели кислування солонцевих грунтів 

сульфатною кислотою. При цьому концентрація гідроксид-йонів 

змінилась з 10
-8

 до 10
-11 моль/л. Визначити початкове і кінцеве 

значення рН ґрунтового розчину.  

 

Завдання 2. 

За значенням рН ґрунтового розчину грунти поділяють на 
сильнокислі (рН = 3-4), кислі (рН = 4-5), слабкокислі (рН = 5-6), 

нейтральні (рН = 6-7), лужні (рН = 7-8), сильнолужні (рН = 8-9). 

Обчислити концентрацію йонів Н+
 та ОН-

 (моль/л) для кожного 

типу грунту. 

 

Завдання 3. 

Концентрація йонів Н+
 в грунтовому розчині сильнокислих 

підзолистих грунтів дорівнює 10
-3

 – 10
-4

 моль/л. Визначити 

концентрацію йонів ОН-
 і рН розчину. 

 

Завдання 4. 

Процес засвоєння атмосферного азоту бактеріями на коренях 

рослин відбувається при певному значенні рН грунту, яке дорівнює 
7,2. Визначити концентрацію йонів Н+

 та ОН-
 (моль/л), що сприяє 

цьому процесу. 

 

Завдання 5. 

Солі Алюмінію, Феруму і Мангану краще розчиняються в 

грунтовому розчині при рН, що дорівнює 4-7. Визначити 

концентрацію йонів Н+
 та ОН-

 (моль/л) у цьому інтервалі рН. 

 

Завдання 6. 

Концентрація йонів Н+
 в грунтовому розчині сильнокислих 

підзолистих грунтів дорівнює 10
-3

 – 10
-4

 моль/л/ Визначити 

концентрацію йонів ОН-
 і рН розчину. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 16

 Завдання 7. 

Картопля  добре  росте  і  розвивається  на кислих грунтах при 

рН = 5. Визначити концентрації йонів Н+
 та ОН-

, що відповідають 
даному значенню рН. 

 

Завдання 8. 

Дуже чутливі до кислої реакції грунту пшениця та конюшина. Ці 
рослини краще ростуть і розвиваються при рН грунту 6,2 – 7,5. 

Визначити концентрацію йонів Н+
 (моль/л) при граничних 

значеннях рН. 

 

Завдання 9. 

Для содових солонців характерною є сильнолужна реакція, рН 

піднімається до 9 і вище. Визначити концентрацію йонів Н+
 та йонів 

ОН-
 (моль/л) при рН = 9. У скільки разів концентрація йонів Н+

 в 

содових солонцях нижча за концентрацію у нейтральному грунті 
(рН = 7)? 

 

Завдання 10. 

Поглинання фосфат-йону РО4
3-

 у підзолистому грунті 
збільшується в 6 разів при підкисленні розчину з рН = 7,3 до рН = 

3,5. В скільки разів зміниться при цьому концентрація йонів Н+
 

(моль/л)? 

 

 

ТЕМА 8. „ГІДРОЛІЗ СОЛЕЙ” 

 

Завдання 1. 

Джерелом водневих йонів в грунтовому розчині можуть бути 

органічні і мінеральні кислоти та їх солі. Які з наведених нижче 
солей MgSO4, CaSO4, FeSO4, Na2SO4 знижуватимуть рН грунтового 

розчину? Навести рівняння можливих реакцій. 

 

Завдання 2. 

Активна лужність грунту може бути спричинена присутністю 

гідролітично лужних солей. Серед наведених нижче солей K2SO3, 

Na2CO3, K2S, Na2S, CaS вибрати ті, що підвищують рН ґрунтового 

розчину. Написати рівняння можливих реакцій. 
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Завдання 3. 

У практиці меліорації грунтів содового (Na2СО3) засолення як 

хімічний меліорант застосовують ферум (П) сульфат. Чому його 

можна застосовувати замість сильних мінеральних кислот? 

Відповідь обгрунтувати рівнянням реакції. 
 

Завдання 4. 

Підвищена кислотність оглеєних дерново-підзолистих грунтів 

зумовлена вмістом йонів рухливого Алюмінію, що чинить 
пригнічуючу дію на рослини. Пояснити, чому наявність йонів 

Алюмінію зумовлює кислотність грунтів. Відповідь підтвердити 

рівнянням реакції. 
 

Завдання 5. 

Найбільш токсичні для рослин  такі солі: Na2CO3, NaCl, Na2SO4, 

NaHCO3, MgCl2, MgSO4. Які з цих солей гідролізуються? Написати 

рівняння реакцій гідролізу в йонно-молекулярній формі, вказати рН 

розчинів. 

Завдання 6. 

Гідролітично кислим чи гідролітично лужним добривом є 
амонячна селітра NH4NO3? Відповідь обгрунтувати рівнянням 

реакції гідролізу в молекулярній та в йонно-молекулярній формі. 
 

 Завдання 7. 

Чи корисним є внесення амонячної селітри NH4NO3 в содові 
(Na2CO3) солонці? Відповідь обгрунтувати рівнянням реакції в 

молекулярній та в йонно-молекулярній формі. 
 

Завдання 8. 

В які грунти – кислі чи лужні – раціонально вносити добриво 

амоній сульфат (NH4)2SO4? Відповідь обгрунтувати рівнянням 

реакції в йонно-молекулярній формі. 
 

Завдання 9. 

Кислі болотні грунти мають високий вміст алюміній хлориду, 

який знижує рН і погіршує родючість грунтів. Чим це пояснюється? 

Написати рівняння реакції в йонно-молекулярній формі. 
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Завдання 10. 

Неродючі солонці пустель мають лужне середовище через 
великий вміст в них натрій карбонату. Чому вміст Na2СО3 

спричиняє лужність? Навести рівняння реакції в йонно-

молекулярній формі. 
 

 

ТЕМА 9. „ОКИСНО-ВІДНОВНІ РЕАКЦІЇ” 

Завдання 1. 

Яка з наведених нижче реакцій, що відбуваються в грунті, 
належить до окисно-відновних: 

Fe2(SO4)3 + H2O →Fe2O3 
.
 3H2O + H2SO4; 

FeSO4 + H2O + O2 →  Fe2(SO4)2 + Fe(OH)3. 

Для окисно-відновної реакції навести електронні рівняння, 

розставити коефіцієнти, визначити молярні маси еквівалентів 

окисника та відновника. 
 

Завдання 2. 

В безструктурних неродючих грунтах, де дуже мало кисню, з 
участю бактерій відбувається процес денітрифікації – руйнування 

нітратів до вільного азоту за схемою: 

KNO3 + C →  K2CO3 + CO2 + N2. 

Скласти електронні рівняння, розставити коефіцієнти в рівнянні 
реакції, визначити молярну масу еквівалента окисника. 

 

Завдання 3. 

Лужність ґрунтового розчину може виникнути внаслідок 

життєдіяльності сульфатредукуючих бактерій, які відновлюють 
натрій сульфат в анаеробних умовах:                   

Na2SO4 + C →  CO2 + Na2S 

Na2S + CO2 + H2O →  Na2CO3 + H2S. 

До яких типів належать ці реакції? Для окисно-відновної реакції 
скласти електронні рівняння, розставити коефіцієнти,  визначити 

молярні маси еквівалентів окисника та відновника. 
 

Завдання 4. 

Утворення  в грунті з амоняку нітратів – нітрифікація 
відбувається тільки в аеробних умовах і здійснюється 
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специфічними нітрифікуючими бактеріями. Цей процес 
відбувається в дві стадії: 

NH3 + O2 →HNO2 + H2O 

HNO2 + O2 →HNO3. 

Скласти електронні рівняння, розставити коефіцієнти, вказати 

окисники і відновники. 

 

Завдання 5. 

В тропічному кліматі у грунті за участю мікроорганізмів може 
відбуватись такий процес: 

Fe2O3 + H2 →FeO + H2O. 

Під дією води можлива також реакція гідратації: 
Fe2O3 + H2O →Fe2O3 

.
 3H2O. 

До якого типу належать ці реакції? Для окисно-відновної реакції 
скласти електронні рівняння, розставити коефіцієнти і визначити 

молярні маси еквівалентів окисника та відновника. 
 

Завдання 6. 

В присутності води в болотному грунті твердий ферум (ІІ) 
карбонат поступово окиснюється киснем повітря з утворенням СО2 

та ферум (ІІІ) гідроксиду, який разом з гідроксидами інших металів 

може накопичуватись у вигляді так званої болотної залізної руди. 

Для реакції утворення ферум (ІІІ) гідроксиду 

FeCO3 + О2 + H2O → Fe(OH)3 + CO2 

скласти електронні рівняння, розставити коефіцієнти та визначити 

молярні маси еквівалентів окисника і відновника. 
 

 Завдання 7. 

Якщо грунти багаті на сполуки ферум (ІІ), то при близькому 

заляганні грунтових вод відбувається їх окиснення з утворенням 

Fе(OH)3 і подальшим формуванням болотної залізної руди. Навести 

рівняння реакції окиснення ферум (ІІ) сульфіду киснем в 

присутності води до ферум (ІІІ) гідроксиду і сірководню. Скласти 

електронні рівняння, розставити коефіцієнти та визначити молярні 
маси еквівалентів окисника та відновника. 
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Завдання 8. 

Заболочування грунтів, спричинене перезволоженням і 
відсутністю кисню, супроводжується хімічними перетвореннями 

речовин за участю мікроорганізмів. Одним з таких процесів є 
приєднання водню до ферум (ІІІ) оксиду, яке закінчується 

утворенням ферум (ІІ) оксиду і води. Написати рівнянням реакцій, 

розставити коефіцієнти. Визначити окисник і відновник та 
обчислити молярні маси їх еквівалентів. 

 

Завдання 9. 

Пірит FeS2, що утворився в болотних грунтах після їх осушення, 

реагуючи з киснем і водою, перетворюється в ферум (ІІ) сульфат і 
сульфатну кислоту, від чого грунт стає сильно кислим. Навести рів- 

няння реакції, скласти електронні рівняння, розставити коефіцієнти, 

визначити молярні маси еквівалентів окисника та відновника. 
 

Завдання 10. 

Кальцій нітрат (кальцієву селітру) одержують шляхом 

поглинання вапняним молоком нітрозних газів при виробництві 
нітратної кислоти. При цьому відбувається реакція 

NO2 + Ca(OH)2 → Ca(NO3)2 + Ca(NO2)2 + H2O. 

Для перетворення кальцій нітриту в кальцій нітрат розчин 

обробляють нітратною кислотою: 

Ca(NO2)2 + HNO3 → Ca(NO3)2 + H2O + NO. 

Скласти електронні рівняння, розставити коефіцієнти. Вказати 

окисник і відновник в обох випадках. 

 

 

ТЕМА 10. „ХІМІЯ ВОДИ” 

Завдання 1. 

Визначити твердість води, в 20л якої міститься 4,44г кальцій 

хлориду. 

Завдання 2. 

На реакцію з гідрогенкарбонатом, що міститься в 500 мл води, 

витрачено 0,53 г натрій    карбонату для зм’якшення.    Визначити 

твердість води. 
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Завдання 3. 

Скільки грамів Са(ОН)2 необхідно додати до 1000л води, щоб 

усунути тимчасову твердість, яка дорівнює 2,86 ммоль-екв/л?  

Завдання 4. 

Визначити тимчасову твердість води, якщо відомо, що на 
реакцію з гідрогенкарбонатом, який міститься в 100 мл води, 

витрачено 5 мл 0,1н розчину хлоридної кислоти.  

  

Завдання 5. 

Яка тимчасова твердість води, в 1л якої міститься 0,146г магній 

гідрогенкарбонату?   

Завдання 6. 

6. Визначити загальну твердість води, якщо в 1 л цієї води 

міститься 120 мг Са2+
 і 24 мг Mg

2+
. Чи можна цю воду застосовувати 

для зрошення? 

 

Завдання 7. 

Твердість води, що містить кальцій гідрогенкарбонат, дорівнює 3 

ммоль-екв/л. Визначити масу гідрогенкарбонату в 1 л такої води. 

 

Завдання 8. 

Скільки натрій карбонату необхідно додати до 2 л води, щоб 

усунути загальну твердість, що дорівнює 6,2 ммоль-екв/л. 

 

Завдання 9. 

Визначити тимчасову твердість води, якщо на реакцію з 
гідрогенкарбонатом,  що  міститься  в  100  мл  цієї води,  

використано 6 мл 0,1н розчину НС1. 

 

Завдання 10. 

Скільки натрій карбонату потрібно додати до 5л води, щоб 

усунути загальну твердість води, що дорівнює 4,6 ммоль-екв/л?  
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